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Há um ódio barato vigente em nossa cultura. E ele é programado quando se dirige aos pobres, aos 

tachados de loucos, às prostitutas, aos travestis, aos grupos de adolescentes que se vestem de modo 

inusitado ou pertencem a uma tribo que não a das roupas de marcas sempre aceitas. Ódio barato porque é 

fácil de sentir e dirigir-se a quem é marcado como descartável pelo sistema econômico (TIBURI, Márcia. 
Cult, ano 15, abril 2012, p. 41).  

 

1. A opinião que a autora expressa no texto acima tem como argumento principal:  

A) Há uma cultura da tolerância aos diferentes e aos que se dissociam da normalidade ideológica.  

B) A indiferença configura um ódio barato às camadas sociais desfavorecidas.  

C) A nossa cultura institui um ódio barato aos que, deslocados de um perfil aceitável, são vistos como 

estranhos e diferentes.  

D) Há um ódio barato às estruturas sociais excludentes, marcadas pela cultura capitalista da 

descartabilidade.  

E) Os indivíduos marcados por valores inusitados instituem formas alternativas de convivência. Dessa 

forma, desenvolvem um ódio barato dirigido aos diferentes.  

 

2. Quando a autora afirma “aos tachados de loucos”, quer dizer:  

A) Todos os estranhos são considerados loucos.  

B) Apenas os naturalmente loucos são vistos como diferentes.  

C) Alguns enlouquecem porque são estranhos.  

D) Todos os diferentes são loucos.  

E) Alguns diferentes são chamados de loucos. 

 

3. A que ideia remete-se o fragmento do texto “aos grupos de adolescentes que se vestem de modo 

inusitado”?  

A) Há adolescentes diferentes que se vestem de forma circunstancial. 

 B) Há grupos de adolescentes que se portam de forma cáustica diante da sociedade.  

C) Os grupos de adolescentes estranhos usam roupas matizadas.  

D) Alguns grupos de adolescentes se vestem de forma insólita.  

E) Há grupos de adolescentes que se vestem de forma configurável aos olhos da sociedade. 

 

Sustentabilidade significa criar alicerces econômicos, sociais e ambientais duradouros, que possam ser 

usufruídos de forma justa e igualitária por todas as gerações atuais e futuras, de qualquer classe social, 

credo ou cultura. Já a sociedade sustentável é aquela que é autônoma e democrática na busca por um 

futuro comum que garanta qualidade de vida e bem estar a todas as formas de vida, sem diminuir as 

possibilidades de usufruto das gerações vindouras (www.euescrevo.com.br) 

  

 4. Qual das afirmações abaixo não constitui um objetivo da sustentabilidade?  

A) Consideradas as especificidades, o usufruto deve ser um valor compartilhável por todos.  

B) Delimitar o conjunto de valores que possa ser usufruído sem transcender a abrangência temporal. 

C) Estabelecer uma base econômica, social e ambiental duradoura.  

D) Provocar na sociedade uma intenção autônoma e democrática para a consecução de seu perfil igualitário. 

E) Garantir que seus valores e resultados possam ser compartilhados de forma justa e igualitária.  

 

 

 

 

 

 



 

5. A afirmação “Já a sociedade sustentável é aquela que é autônoma e democrática na busca por um 

futuro comum”  

A) constitui um ponto de vista deslocado da ideia central do texto.  

B) é uma premissa que se opõe ao argumento inicial.  

C) é o conceito de sustentabilidade, prescrito no início do texto.  

D) expressa uma negação à estrutura semântica do texto.  

E) proporciona um suplemento expressivo ao argumento inicial do texto. 

 

 6. A que ideia remete-se o fragmento do texto “sem diminuir as possibilidades de usufruto das 

gerações vindouras”?  

A) As benesses serão suprimidas das gerações vindouras.  

B) Sem limitar às gerações futuras as possibilidades de fruição.  

C) As gerações futuras alheiam-se diante das possibilidades de colher os frutos. 

D) Limitam-se para as gerações vindouras as possibilidades de desfrute.  

E) Sem proporcionar às gerações vindouras a fruição. 

 

7. O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) deve incluir, entre outros, a 

realização obrigatória dos exames médicos, exceto: 

 A) admissional. B) de retorno ao trabalho.  

C) de mudança de função.  

D) demissional.  

E) promocional.  

 

8. A NR-10 objetiva a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a 

garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que interagem em instalações elétricas e serviços 

com eletricidade. Nesse sentido, pode-se afirmar:  

A) todo projeto deve prever condições para a adoção de aterramento temporário.  

B) nos locais de trabalho, podem ser utilizados equipamentos, dispositivos e ferramentas elétricas que 

permitam a execução do serviço, sem necessidade de compatibilidade com a instalação elétrica existente.  

C) os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações elétricas não 

necessitam de exclusividade para essa finalidade, sendo permitido o armazenamento ou guarda de quaisquer 

objetos. 

D) tratando-se da segurança em projetos, obrigatoriamente, devem ser projetados dispositivos de 

seccionamento que incorporem recursos fixos de equipotencialização e aterramento do circuito seccionado. 

E) o memorial descritivo do projeto deve conter, no máximo, as precauções aplicáveis em face das 

influências externas.  

 

9. Dadas as proposições, 

 I. O técnico de segurança do trabalho e o auxiliar de enfermagem do trabalho devem dedicar-se aos 

SESMT 8 (oito) horas por dia. 

 II. O engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho e o enfermeiro do trabalho deverão 

dedicar-se 6 (seis) horas por dia às atividades do SESMT.  

III. Médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico de 

segurança do trabalho e auxiliar de enfermagem do trabalho, são os profissionais do SESMT.  

IV. O técnico de segurança do trabalho e o auxiliar de enfermagem do trabalho devem dedicar-se aos 

SESMT 4 (quatro) horas por dia.  

V. O engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho e o enfermeiro do trabalho deverão 

dedicar-se 8 (oito) horas por dia. verifica-se que estão corretas apenas  

A) I e II.  

B) II e III.  

C) III e IV.  

D) IV e V.  

E) I, II e III.  

 

 

 



 

10. A Norma Regulamentadora nº 20 aborda os líquidos combustíveis e inflamáveis. Nesse sentido, 

assinale a opção correta.  

A) Fica definido “líquido inflamável” como todo aquele que possua ponto de fulgor inferior a 70 ºC (setenta 

graus centígrados) e pressão de vapor que não exceda 2,8 kg/cm2 absoluta a 47,7 ºC.  

B) Quando o líquido inflamável tem o ponto de fulgor abaixo de 37,7 ºC, ele se classifica como líquido 

combustível de classe II.  

C) Quando o líquido inflamável tem o ponto de fulgor superior a 37,7 ºC e inferior a 70 ºC, ele se classifica 

como líquido combustível da classe I.  

D) Quando o líquido inflamável tem o ponto de fulgor abaixo de 37,7 ºC, ele se classifica como líquido 

combustível de classe I. 

 E) Quando o líquido inflamável tem o ponto de fulgor superior a 37,7 ºC e inferior a 80 ºC, ele se classifica 

como líquido combustível da classe II. 

 

11. O Presidente e o Vice-Presidente da CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – 

constituirão, dentre seus membros, a Comissão Eleitoral – CE, que será a responsável pela 

organização e acompanhamento do processo eleitoral. Assinale a opção que contempla o prazo 

mínimo, em dias, para a constituição da CE.  

A) 60  

B) 45  

C) 55  

D) 15  

E) 30  

 

12. O Agente da Inspeção do Trabalho, com base em critérios técnicos, poderá notificar os 

empregadores concedendo prazos para a correção das irregularidades encontradas. De acordo com o 

tema, assinale a opção correta.  

A) O prazo para cumprimento dos itens notificados deverá ser limitado a, no máximo, setenta dias. 

 B) A autoridade regional competente, diante de solicitação escrita do notificado, acompanhada de exposição 

de motivos relevantes, apresentada no prazo de 10 dias do recebimento da notificação, poderá prorrogar por 

90 (noventa) dias, contados da data do Termo de Notificação, o prazo para seu cumprimento.  

C) A concessão de prazos superiores a 90 (noventa) dias, fica condicionada a prévia negociação entre o 

notificado e o sindicato representante da categoria dos empregados, com a presença da autoridade regional 

competente. 

D) A empresa poderá recorrer ou solicitar prorrogação de prazo de cada item notificado até no máximo 15 

(quinze) dias a contar da data de emissão da notificação.  

E) Poderão, ainda, os Agentes da Inspeção do Trabalho lavrar auto de infração pelo descumprimento dos 

preceitos legais e/ou regulamentares sobre segurança e saúde do trabalhador, à vista de laudo técnico 

emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, devidamente habilitado. 

 

 

 

 


